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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

З бог поновног појављивања гру-
па миграната у Општини Kањи-
жа, у близини српско-мађарске 

границе, заседало је руководство 
Општине. После три године, градски 
штаб за ванредне ситуације у Kањи-
жи, поново се бавио мигрантском 
кризом. 

„И са државним органима и са ин-
ституцијама да пробамо да већ сад 
на почетку нађемо неку врсту реше-
ња како можемо да осигурамо бе-
збедност наших становника. Да ми-
гранте пробамо да преусмеримо у те 
институције где они морају да буду: а 
то су прихватни центри у Kикинди и 
Суботици", сматра Роберт Фејстамер, 
председник Општине Kањижа.

„Покушавамо да обезбедимо што 
више људства, технику, што већу па-
жњу да обезбедимо на улицама, да 
би заштитили наше грађане у следе-
ћем периоду. Сваки дан од јутра до 
мрака, 24 сата пратимо ситуацију и на 
основу прилива тих људи ћемо пре-
дузети мере", каже Роберт Лацко, ко-
ординатор за мигранте, Општина 
Kањижа.

У Kањижи страхују да је то нагове-
штај новог мигрантског таласа који их 
неће заобићи.

А након затварања званичног ми-
грантског центра у непосредној бли-
зини границе са Хрватском, у Шиду је 

никло неколико неформалних кампо-
ва са мигрантима од којих је највећи 
поред саме железничке станице. Ши-
ђани су му врло брзо наденули име 
„џунгла”, по узору на привремени 
камп у француском Kалеу, дому хи-
љада миграната који су желели да 
пређу енглески канал.

Више од 100 људи заглављено је у 
„џунгли”, откад је граница затворена 
у јесен 2016. године. Људи проналазе 
склониште на пругама и напуштеној 
фабрици у близини. Последњих неко-
лико недеља, многи су променили 
руту ка ЕУ преко Босне и Херцегови-
не.  

– Тај пут је једноставнији, јер је гра-
ница са Босном дужа, а на хрватској 
сада патролирају дронови – каже 
Јамал из Авганистана, док званичници 
покушавају да их одврате од те наме-
ре, наводећи да у БиХ постоји само 
један мигрантски центар.

Kао вођа миграната наметнуо се 
извесни Kомандант, Авганистанац 
који течно говори енглески језик. За-
радио је свој надимак борећи се у 
војсци Исламске државе. Након по-
вреде због које је завршио у болници 
четири месеца, путовао је преко не-
колико земаља и стекао знање и ис-
куство о проблемима на граничним 
прелазима успут.

Неколико метара даље крај пруге 

седи двадесетчетворогодишњи Лаки, 
један од малобројних Пакистанаца у 
Шиду. Обучен је беспрекорно, у пр-
слуку преко црвене поло мајице. При-
ча о томе како је побегао од талибана 
тако што је платио кријумчарима 
више од 5000 долара да преко Турске 
уђе у Европу.

– Подаци нам говоре да број људи 
који улази у Србију расте. Покушај 
изласка преко Босне је нови фено-
мен, као и прилив Иранаца који пре-
корачују своју посету са туристичким 
визама, као и мигранти истерани из 
Бугарске, Мађарске и Хрватске – 

каже Сара Ристић из Инфо парка. 
Истовремено, Шид који је пре десе-
так година имао око 15 хиљада ста-
новника, сада, по незваничним пода-
цима, нема више од  8 хиљада људи 
који заиста и живе у овом погранич-
ном градићу.

Додуше, многи су се иселили из 
економских разлога, али не мали број 
људи више није могао да трпи прити-
сак и агресију миграната, те је оти-
шао остављајући некретнине. Све је 
више празних кућа, не само у Шиду 
већ и у околним селима која су некад 
важила за просперитетне. 

ПОЛИТИКА

Поново расте број илегалних миграната у Србији
Да ли је на помолу већа мигрантска криза?

Мађарски погранични органи су у прве две недеље новембра привели више од 900 миграната,  
који долазе из Србије. То је, од почетка године, највећи број људи који су за две седмице  

покушали да илегално уђу на територију Европске уније

Д о краја октобра Војска Србије је 
са Русијом одржала вежбе „Сло-
венско братство“, затим вежбу у 

којој су учествовале снаге Западног 
војног округа Русије, „Словенски 
штит“ и „Братство авијатичара Руси-
је и Србије“. Са чланицама НАТО и 
партнерима одржано је 13 вежби: 
„Kомшије“ и „Гвоздени мачак“ са Ма-
ђарском, „Аир Солутион“ са Румуни-
јом, „Платинасти вук“ са САД и зе-
мљама региона, „Обазриви вук“ са 
САД, „Платинасти лав“ са САД, Бугар-
ском и Грузијом, „Шабла 2019“ са Бу-
гарском и „Балкански мостови“ са 
земљама региона.

Припадници Војске Србије имали 
су две провере обучености за миров-
не мисије (са заједничким евалуатор-

ским тимом Србије и Шпаније), једну 
проверу за Борбену групу ЕУ Хелброк 
и једну проверу обучености по Kон-
цепту оперативних способности НА-
ТО-а. Последња у низу је сајбер ве-
жба „Сајбер Тесла“ са Националном 
гардом Охаја.

„Најчешће и најдуже Војска Срби-
је последњих година сарађује са су-
седним земљама које су истовремено 
чланице НАТО и ЕУ: Мађарском, Ру-
мунијом и Бугарском као и са оружа-
ним снагама САД“, наводи се на пор-
талу.

Портал подсећа да је Србија уче-
ствовала на Међународним војним 
играма у Русији у дисциплинама тен-
ковски бијатлон, војни рели и снајпер-
ска граница, као и на два такмичења 

у стрељаштву у Великој Британији у 
јуну и у САД у октобру.

„Србија има развијену сарадњу са 
НАТО у домену реформе војске, пре-
венције корупције у систему одбране, 
војног образовања, уништавања и 
рециклаже застареле муниције као и 
цивилног програма Наука за мир. Већ 
неколико година војска учествује у 
Kонцепту оперативних способности, 
односно има јединице које су опре-
мљене и обучене у складу са НАТО 
стандардима. Такође, официри ВС 
учествују у раду НАТО команде у На-
пуљу у оквиру овог концепта“, додаје 
се.

Војна делегација Србије у Бриселу 
има свакодневну комуникацију са 

представницима алијансе, а 
посебно је интензивна са др-
жавама које нису признале 
једнострано проглашену не-
зависност Kосова. Из седишта 
НАТО се истиче да је српска 
војска учествовала са НАТО 
експертима у обуци ирачког 
војног санитета.

Агенција за контролу лете-
ња Србије и Црне Горе (СМАТ-
СА) сарађује са једним од 
командних центара НАТО за 
противваздухопловну одбра-
ну CAOC (Combined Air 
Operation Center), јер је заду-
жена за ваздушни простор 
Црне Горе која је чланица тог 
војног савеза, подсећа портал 
Балканска безбедносна мре-
жа. 

Бројке указују да Војска Србије изводи чак три пута 
више вежби са НАТО и партнерским земљама него 
са Русијом, пише Балканска безбедносна мрежа на 
свом порталу. Kако се наводи, Србија је током 2019. 

године одржала 17 војних вежби са другим земљама, 
од чега четири са Русијом и 13 вежби  

са НАТО и партнерима

Међународна сарадња Војске Србије 

Више вежби са НАТО 
земљама него са Русијом

ДОПУНА 
ИНФОРМАЦИЈЕ

У прошлом броју нашег ли-
ста, из дела текста о посети 
делегације Скупштине Репу-
блике Српске Сентандреји, 
омашком је изостао податак да 
је разговорима присуствовала 
и госпођа Биљана Гутић Бјели-
ца, амбасадор БиХ у Мађар-
ској. Разговори у Епархији бу-
димској били су, као што смо и 
објавили, део посете ове деле-
гације Мађарској.

Редакција
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К нежевић и Сијарто су након 
пленарне седнице 10. заседа-
ња Заједничке комисије за 

економску сарадњу Србије и Мађар-
ске потписали протокол за даље ја-
чање свеукупних односа две земље, 
јавља РТВ. Потписан је и Акциони 
план за 2020. годину о будућој сарад-
њи Акредитационог тела Србије и 
Мађарског националног акредитаци-
оног тела који су потписали директо-
ри тих институција.

Сијарто је уручио министру Кне-
жевићу Одликовање председника 
Мађарске „Средњи крст" и објаснио 
да се то високо одликовање даје Кне-
жевићу пошто је допринео унапре-
ђењу билатералних односа две зе-
мље и помогао мађарску заједницу 
у Србији. Реч је о посебном одлико-
вању које се додељује онима који не 
живе у Мађарској.

„Живим у Зрењанину у вишенаци-
оналној Војводини. Слажем се да 
односи Србије и Мађарске никада 
нису били бољи и да су на историјски 
највишем нивоу”, истакао је Кнеже-

вић. РТВ преноси и његове речи да 
то потврђује и састанак Заједничке 
комисије влада Србије и Мађарске, 
али и пријатељски односи председ-
ника Србије Александра Вучића и 
мађарског премијера Виктора Орба-
на, што најбоље говори о доброј са-
радњи.

„Добри пријатељски и политички 
односи преточени су у добре еко-
номске односе”, нагласио је Кнеже-
вић. Он каже да је Мађарска шести 
спољнотрговински партнер Србије и 
да очекује да ће ове године вредност 
спољнотрговинске размене две зе-
мље премашити две милијарде евра, 
као и да ће трговинска размена на-
ставити да расте.

Како је рекао, Мађарска је 13. ин-
веститор у Србији, а неке српске фир-
ме су већ инвестирале у Мађарску и 
такве инвестиције треба подржати. 
„Европа постаје једно тржиште, као 
што и свет постаје једно тржиште. 
Треба да омогућимо нашим привред-
ницима да раде што боље и квали-
тетније", навео је Кнежевић.

Подсетио је да је јуче одржан по-
словни форум у коме је учествовало 
више од 110 компанија. „Ми полити-
чари желимо да дамо пуну подршку 
да нађу свој интерес и да се окрену 
профиту. Ми ћемо им омогућити да 
што боље и квалитетније раде”, на-
гласио је он и додао да су на Зајед-

ничкој комисији отворена важна 
питања о даљој сарадњи и заједнич-
ким пројектима.

Кнежевић, како преноси РТВ, оче-
кује да се закључци седнице импле-
ментирају што пре и захвалио се 
премијеру Орбану и министру Сијар-
ту на подршци на европском путу 

Србије. Додао је да Мађарска има 
јаку економију, чији је годишњи БДП 
око 140 милијарди евра. „Желимо да 
учимо од њих и учинићемо све са 
наше стране да билатерални односи 
буду што бољи и квалитетнији”, пору-
чио је министар привреде Србије.

Петер Сијарто је рекао да је за ЕУ 
кључно питање проширења и додао 
да „без проширења ЕУ неће бити јака 
у будућности, а Србија испуњава 
услове да много пре 2025. године по-
стане чланица".

„Верујемо да је Србија спремна 
да отвори преговарачка поглавља 

која нажалост још нису отворена. 
Сматрамо, такође, да је процес пре-
говора са Србијом екстремно спор", 
рекао је Сијарто одговарајући на 
питање Танјуга шта мисли о идеји 
француског председника Емануела 
Макрона о разматрању нових моде-
ла функционисања ЕУ, као и по пи-
тању политике проширења.

„Када причамо о политици про-
ширења, сматрамо да је то једна од 
најважнијих политика ЕУ", рекао је 
Сијарто, после пленарне седнице 
Заједничке комисије за сарадњу Ср-
бије и Мађарске, пренoси РТВ.

Према његовим речима, у проце-

су проширења Србија би требало да 
буде предводник. „Прилично сам 
сигуран да ће избор мађарског кан-
дидата за комесара за проширење 
дефинитивно побољшати ту ситуа-
цију. У интересу је Европе да проши-
ри ЕУ и европски је интерес да завр-
ши процес интеграција Србије што 
је пре могуће. Строго смо против 
става Жана Клода Јункера који је 
рекао да неће бити проширења пре 
2025. Ми смо оштро против тога, јер 
мислимо да је Србија спремна да се 
придружи много пре тога”, поручио 
је Сијарто. 

Добри политички односи погодују 
билатералној економској сарадњи

Министри о привредној сарадњи Мађарске и Србије

Министар привреде у Влади Србије Горан Кнежевић и министар спољних 
послова и трговине Мађарске Петер Сијарто, договорили су у Будимпешти 

отварање представништва Мађарске агенције за промоцију извоза у Србији, 
које ће допринети повезивању националних привреда и јачању укупних 
економских односа две земље. Министри су поручили да ће две владе  

дати пуну подршку свим српско-мађарским инвестицијама

СУСРЕТИ ПРИВРЕДНИКА
Пословни форум Мађарска – Србија у Будимпешти, одржан је у окви-

ру Десетог заседања Заједничке комисије за економску сарадњу између 
Србије и Мађарске, којом су копредседавали српски министар привреде 
Горан Кнежевић и  министар спољних послова и трговине Мађарске, 
Петер Сијарто. Форум су организовали Агенција за промоцију извоза 
Мађарске у сарадњи са Привредном комором Србије.

ПОЗИВ ЗА МАЂАРСКЕ ИНВЕСТИТОРЕ
Државни секретар у Министарству привреде Милун Тривунац позвао 

је мађарске инвеститоре да улажу у Србији, подсећајући да је наша ма-
тична земља добро место за развој бизниса. Он је на отварању Пословног 
форума Мађарска – Србија у Будимпешти, на којем је учествовало око 
110 привредника, истакао да су односи две земље на историјски највишем 
нивоу, а да добре политичке односе прати и привредна сарадња која иде 
узлазном путањом.

„Вашим бројним присуством показујете спремност да се боље упозна-
те са пословним приликама у Србији и у Мађарској, и да међусобно са-
рађујете. То је мотив више да још снажније радимо на унапређењу при-
вредне сарадње и одговоримо на ваше потребе", поручио је Тривунац 
привредницима две земље. 

Према његовим речима, по обиму размене, Мађарска је годинама у 
клубу највећих трговинских партнера Србије.

„Да је наша привредна сарадња развијена, показује и податак да је 
спољнотрговинска размена од 2012. године готово дуплирана. У овој годи-
ни, додаје, очекује да ће достићи износ од око две милијарде евра, будући 
да је у првих  девет месеци спољнотрговинска размена Србије и Мађарске 
достигла готово 1,3 милијарде евра. Ипак, наше могућности су далеко веће 
и Србија је отворена за унапређење свеукупних односа, а посебно оних 
на економском плану”, рекао је Тривунац и додао да простор за унапре-
ђење сарадње најпре види у секторима аутомобилске, грађевинске, ме-
талске и прехрамбене индустрије, затим у енергетици, информационоко-
муникационим технологијама. 

Министри Петер Сијарто и Горан Кнежевић

САРАДЊА
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Др Димитрије Стефановић, чије је  
породично порекло из Сентандреје, 
рођен је 20. августа 1936. године у Бу-
димпешти. Матурирао је у Римокато-
личкој фрањевачкој гимназији у Сен-
тендреји и апсолвирао на будимпе-
штанској Реформатској теолошкој 

академији. Године 1966. стиче дипло-
му Филолошког факултета у Београ-
ду, на смеру за источнословенске и 
западнословенске језике. На истом 
факултету је 1972. године магистри-
рао филологију, а докторирао четири 
године касније.

Годину дана је радио као средњо-
школски професор у Београду, а од 
1971. до 1981. као професор језика на 
Саобраћајном факултету Универзи-
тета у Београду. Од 1988. до 1991. го-
дине био је предавач историје руског 
језика на Филозофском факултету 
Универзитета у Новом Саду, а затим, 
од 1992. до 1994. и од 1996. до 1997. про-
фесор на Теолошком факултету у 
Београду. Низ година радио је као 
професор на Институту за славенску 
и балтичку филологију, односно на 
Смеру за српски језик и књижевност 
Катедре за славенску филологију 
Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти.

Од 1969. до 2001. године, др Стефа-
новић је био научни сарадник, одно-
сно саветник у Институту за српски 
језик Српске академије наука и 
уметности. Боравио је на студијским 
путовањима у Чешкој, Словачкој, Ен-
глеској, Бугарској, САД.

Аутор је више књига и бројних 
научних радова и чланака о језич-
ким, историјским и верским темама.

Дуго година био је руководилац 
Хора „Свети Димитрије”, који је сво-

јим појањем често учествовао на 
богослужењима у српским храмови-
ма у Мађарској. Својим студентима 
и колегама, у сећању ће остати као 
изузетно скроман, увек непосредан 
и омиљен професор и колега.

Вјечнаја памјат!

Учесници скупа у Прагу 

ВЈЕЧНАЈА ПАЈМАТ

ФОРУМИ

Отишао је врсни научник и омиљени професор
У ноћи између 15. и 16. новембра, у својој 83. години, после дуже болести, преминуо је др Димитрије 

Стефановић, дугогодишњи професор на Смеру за српски језик и књижевност Универзитета „Етвеш Лоранд” 
(ЕЛТЕ) у Будимпешти. Био је један од најцењенијих интелектуалаца у српској заједници  

у Мађарској и активан у њеном културном животу

Др Димитрије Стефановић (1936–2019)

С куп представника организација 
Срба који живе у земљама 
Европске уније, одржан је у 

Прагу, на иницијативу тамошњег 
Удружења „Свети Сава” и његове 
председнице Бранке Кубеш. Како са-
знајемо од учесника из Мађарске, на 
седници је највише било речи о ста-
тусу Срба у земљама ЕУ у којима 
живе и условима за очување језика, 
као најважнијег чиниоца национал-
ног идентитета. Како се испоставило, 
ти услови су од земље до земље вео-
ма различити. Српски представници 
из Мађарске истакли су позитивне 
примере који се на том плану преду-
зимају у овој средини и као решење 
за очување националног идентитета 
препоручили оснивање српских шко-
ла и културних удружења.

Процењује се да у земљама ЕУ да-
нас живи око 1.600.000 наших суна-
родника, и то делом у земљама реги-
она, као припадници српске нацио-
нале мањине, а делом у удаљенијим 
државама Уније, као популација која 
се трајно иселила из Србије. Како је 
констатовано, школовање на матер-
њем језику је далеко теже када је реч 
о другој, од две споменуте категорије, 
због неефикасног система српских 
допунских школа. Такође је истакну-

то да у многим срединама има добре 
воље, енергије и идеја о томе како да 
се систем побољша, па су се у много 
случајева Срби и самоорганизовали 
у том циљу, али је, како се испостави-
ло, тај пут веома тежак без подршке 
Србије као матичне земље.  

Учесници састанка су затражили 
од власти у Београду да израде наци-
онални програм за очување српског 
идентитета и језика за Србе изван 
Србије. И овом приликом могао се 
чути и често понављани захтев да 
влада Србије врати, односно оснује 
ресорно министарство или другу на-
длежну државну институцију, која би 
се Србима у расејању бавила ефика-
сније него што то сада чини.

Присутни су се сагласили са пре-
длогом да буде основан савез који ће 
окупљати кровне српске организаци-
је из земаља ЕУ, а било је речи и о 
њеном будућем статуту. Како нам је 
рекао Љубомир Алексов, на том пла-
ну су учињени почетни кораци, а у 
наредним фазама следи дорађивање 
и коначно обликовање статута. Овај 
савез ће, како сазнајемо, бити реги-
строван у Прагу, и функционисаће по 
законима Чешке Републике, према 
којима је потребна заинтересованост 
најмање три организације да би осни-

вање било успешно спроведено. То је 
био разлог да се, као прве чланице 
будућег савеза, региструју српска 
удружења из Чешке, Немачке и Руму-
није. 

Према договору, у року од шест 
месеци од дана регистровања, биће 
сазвана изборна Скупштина савеза, 
коју ће чинити представници свих 
организација из ЕУ земаља, заступље-
них у савезу. Том приликом би треба-
ло да буде изабрано руководство и 
прихваћен статут, што је услов да би 
се кренуло у практично решавање 
приоритетних задатака на пољу очу-

вања језика и српског националног и 
културног идентитета.   

Делегација Срба из Мађарске ово-
га пута није имала овлашћење да и 
наша представничка тела приступе 
савезу, али је узела активно учешће 
на скупу. Љубомир Алексов и др Јо-
ванка Ластић су представницима 
Срба из седам европских земаља 
детаљно говорили о националној и 
народносној политици мађарске др-
жаве, као и о функционисању школ-
ског система српске националне за-
једнице у Мађарској. 

СНН

Делегација Срба из Мађарске, коју су чинили Српски посланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов 
и директорка Српске школе „Никола Тесла” др Јованка Ластић, учествовала је на састанку  

представника српских организација из земаља ЕУ, одржаном у Прагу

Конференција Срба из ЕУ земаља 

Договорено оснивање српске организације на нивоу ЕУ
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ПРИВРЕДАСвечана седница представника две привреде

Посластице је оцењивао стручни жири

У организацији 
Српског кул-
турног центра 

„Коло“, у Морахало-
му је одржано међу-
народно такмичење 
посластичарница са 
југа Мађарске и се-
вера Србије. Главни 
организатори мани-
фестације, предво-
ђени Иштваном Ше-
решом Пипуем, ди-
ректором центра, 
надметању су дали  
назив „Слатка ужи-
вања - једи баклаву“.

Припремљене по-
сластице је оцењи-
вао трочлани жири, 

у коме је била и Агнеш Керн,  ауторка 
књиге „Укуси Балкана“. Она је током 
програма промовисала своје издање, 
а приликом предста-
вљања књиге од бли-
зу 200 страница, са 
њом је разговор во-
дио домаћин, Ишт- 
ван Шереш Пипу.

Промоцији књиге 
Агнеш Керн прису-
ствовао је и аутор-
кин отац, Имре Керн, 
државни секретар 
Министарства за 
грађевину, саобраћај 
и развој инфра-
структуре у Влади 
Републике Србије, а 
у публици је била и 

Паулина  Ласло, гастро-блогер порта-
ла „SweetSpot.”

На крају надметања, за колач Срп-
ског културног центра „Коло“ прогла-
шен је поизвод  Послатичарнице 
„Марципан“ из Вашархеља, док су 
награду публике  освојили ученици 
Средње стручне школе „Јанош Тот“ 
из Морахалома. Сви су били мишље-
ња да је такмичење било веома успе-
шно и да га ваља поновити и наредне 
године. 

П. М.

С вечаности поводом јубилеја 
коморе која ради на успоста-
вљању и ревитализацији еко-

номских и трговинских односа Ма-
ђарске и Србије присуствовали су, 
поред осталих, и Иван Тодоров, ам-
басадор Републике Србије у Будим-
пешти, Александар Лончаревић, дру-
ги секретар амбасаде, Немања Ми-
лутиновић, почасни конзул Мађарске 
у Београду. Скуп је отворио Золтан 
Ногради, градоначелник Морахало-
ма, а присутнима се обратио и Ђерђ 
Терек, председник Мађарско-српске 

трговинске и индустријске коморе. 
Он је, осврнувши се на јубилеј и рад 
у протеклом периоду, нагласио да 
мађарско-српска коморска деланост 
датира из ранијег периода и да је 
карактерише веома озбиљна сарад-
ња.

Што се тиче коморске сарадње 
Србије и Мађарске, она обухвата сти-
цање искустава, размену информа-
ција и изградњу међународних веза 
и контаката. Комора, са седиштем у 
Сегедину, има значајну улогу у пру-
жању подршке малим и средњим 

предузећима, потпомагању раз-
них улагања, инвестиција, заступ-
ништва интереса приликом при-
ватизације, ту је и активно лоби-
рање у разним областима, а сва-
како, важно место заузима и у 
изградњи привредне осовине 
према Будимпешти, Кечкемету, 
Сегедину, Суботици, Новом Саду, 
Београду и Нишу.

Наравно, поред већ постојећих 
веза, велики нагласак се ставља 
на проширивање привредних од-
носа, са циљем да се стекну нови 
партнери, остваре разни преко-
гранични пројекти, у чијој реали-
зацији Мађарско-српска трговин-
ска и индустријска комора има 
видну активност. Током свечано-
сти, важност коморске сарадње 
истакли су и други говорници, а 
међу њима и  Немања Милутино-
вић, почасни конзул Мађарске у 
Београду. Посебно је наглашен 
значај подстицања и јачања трго-
винских, културних и економских 
веза двеју земаља, што је поред 

подстицања предузетништва између 
становништва и 
предузећа у по-
граничном регио-
ну, добро поста-
вљена основа за 
заједничке инте-
ресе Мађарске и 
Србије у целини.

Према подаци-
ма Републичког 
завода за стати-
стику Србије, у 
периоду јануар-
-март ове године 
укупна спољно-
трговинска раз-
мена у роби са 
Мађарском изно-
сила је 453 мили-
она евра. Укупан извоз у роби у Ма-
ђарску у овом периоду износио је 
186,5 милиона евра, увезено је 266,5 
милиона евра робе, стога је покриве-
ност увоза изво-
зом износила 70 
процената. Пре-
ма подацима 
Агенције за при-
вредне регистре 
на територији 
Србије регистро-
вано је 899 актив-
них привредних 
субјеката чији су 
већински власни-
ци држављани 
Мађарске, одно-
сно правна лица 
регистрована у 
Мађарској. 

Завршни део прославе, који је био 
обојен културним програмом са уче-
сницима из Мађарске и Србије, про-
текао је у знаку уручивања захвални-
ца свима онима који су дуги низ го-
дина својим радом допринели успе-
шном раду Мађарско-српске трго-
винске и индустријске коморе. Међу 
награђенима су били и представници 
Привредних комора Суботице и Ки-
кинде, а захвалница за дугогодишњи 
новинарски рад, везан за извештава-

ње о економским, привредним дога-
ђајима на релацији Мађарска-Србија, 
додељенa је и аутору овог текста.

Предраг Мандић

Такмичење посластичара и промоција књиге 
у Српском културном центру

Гастрономски програм у Морахалому

Деценија Мађарско-српске трговинске  
и индустријске коморе

Мађарско-српска трговинска и индустријска комора прославила је десету 
годишњицу свог постојања. Домаћин празновања био је  

Српски културни центар „Коло“ у Морахалому

Иштван Шереш Пипу и Агнеш Керн 

Ђерђ Терек, председник Мађарско-српске 
трговинске и индустријске коморе 

Гости из Амбасаде Србије и њихови домаћини
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М еђу седамдесетак верника 
који су дошли на храмовну 
славу у Мађарбоју, били су и 

Љубомир Алексов, заступник српске 
заједнице у Мађарском парламенту, 
Вера Пејић Сутор, председница и 
Петар Богдан, потпредседник Само-
управе Срба у Мађарској, а Свету 
литургију служили су јереј Милан 
Ерић, парох печујски и администра-
тор мађарбојске парохије и прото-
ђакон Андраш Штријк.   

Пред сам крај славског богослу-
жења јереј Милан Ерић одржао је и 
свечану славску проповед у којој се 
осврнуо на личност Св. апостола и 
јеванђелисте Луке, да би, између 
осталог, рекао: 

„Нека је благословен од Господа 
Бога овај величанствени данашњи 
празник,  који се већ неколико десе-
тина година се прославља у овом 
селу Мађарбоји, чувеној нашој па-
рохији мађарбојској, која је некада 
била препуна нашега света, српског 
православног, али нажалост сви зна-
те какве су данас прилике у вези са 
нашим народом у овој држави, па 
нас је некако све мање, али Бог је 
велик, чудна су дела његова па се 

неко увек и роди. Тако да имамо и 
младежи у овом селу – Богу хвала, 
који су итекако васпитани у духу 
православља и српства и који воле 
да чувају свој свети храм.“  

Празнична славска литургија на-
стављена је резањем славског кола-
ча и благосиљањем кољива. За слав-
ска обележја побринули су се чла-
нови новоосноване Самоуправе 

Срба у Мађарбоји, предвођени пред- 
седницом Верицом Вуковић Рот. За 
следећу годину кумства се прихва-
тио Станоје Дадић из Белог Мана-
стира, чији преци потичу из Српског 
Титоша, а оптирали су након Првог 
светског рата у Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца.

Након празничне литургије, про-
слава је настављена славским руч-

ком, а после агапеа уследио је фол-
клорни програм, у којем је насту-
пио КУД „Јован Лазић“ из Белог 
Манастира. Главни организатори 
празновања побринули су се и за 
славско весеље, па се у месном 
Дому културе за пријатну атмосфе-
ру побринуо Оркестар „Покладе“ 
из Мохача.

П. М.

Прослава храмовне славе у Мађарбоји

Сусрети сународника из Мађарске и Хрватске
ДУХОВНОСТ

    У малом барањском насељу Мађарбоји, 3. новембра достојно је прослављена храмовна слава  
„Св. апостол и јеванђелист Лука“. На позив Верице Вуковић, председнице новоформиране месне Српске 

самоуправе, на приславу су дошли сународници из мађарског и хрватског дела Барање,  
како би се придружили малобројним месним Србима у празновању

Ч ип, место на Чепелској ади, које 
је настањено и Србима, има 
малу, али сложну православну 

заједницу, која је током летњих месе-
ци започела акцију уређења мртвач-
нице, на православном гробљу.

Нажалост, због лоших временских 
услова и велике количине кише која 
је падала, плафон и кров су потпуно 
прокисли. О томе како су прикупљена 

материјална средства, као и о току 
радова, српски активиста из Чипа 
Пера Остоић, за наш лист каже: 

„У почетку се није могло приметити 
да је ишта прокисло, јер, хвала Богу, 
нисмо имали потребу коришћења мр-
твачнице. Након што смо је отворили 
једног дана пред сахрану, приметили 
смо оштећење. Осетио се јак мирис 
влаге и виделе су се флеке на зидови-

ма. Ми смо одмах ступили у 
контакт са нашим надле-
жним свештеником о. Раде-
том Савићем, како бисмо 
могли што пре решити овај 
проблем. Сакупили смо се у 
Српском клубу, где смо се све 
детаљно договорили. Нажа-
лост, у црквеној каси није 
било довољно новца за обно-
ву, па смо се договорили да 
онај ко жели и има могућно-
сти да прилог, на чему бисмо 
били много захвални. Очеки-
вана сума новца, коју смо 

израчунали, била би довољна за то 
што смо планирали. Међутим, на нашу 
радост, сакупљена свота новца је била 
дупло већ од очекиване. Били смо 
мало изненађени да је стигло толико 
прилога, али смо били срећни због 
тога, јер видимо да је нашим људима 
стало до одржавања нашег храма. 
Било је теже наћи добре мајсторе, али 
на крају смо се успели 
договорити и нашли смо 
их. Мајстори су, поред 
обнове плафона, уну-
трашњих и спољашњих 
зидова, успели да напра-
ве и прозор на мртвач-
ници, како се не би по-
ново скупљала влага.”

Наш саговорник је 
детаљно објаснио ток 
радова, нагласивши да 
су и мештани пружили 
помоћ, како би се радо-
ви што успешније завр-
шили. 

„Један наш пријатељ се прихватио 
да о свом трошку офарба црквена 
врата. Успели смо више урадити него 
што смо планирали, тако да смо мно-
го срећни и поносни како нам се за-
једница држи”, каже господин Осто-
ић.

Како смо се уверили на лицу места, 
радови су управо приведени крају. У 
разговору са протојерејом о. Радова-
ном Савићем, администратором чип-
ским, који је поносан на своје паро-
хијане који су се свесрдно одазвали 
овој акцији, сазнајемо да су овај по-
сао својим добровољним прилозима 
помогли и они становници Чипа који 
нису православне вере. 

Отац Радован истиче да је ово ди-
ван пример једне мале заједнице, 
која је у невољи показала слогу, како 
би се обавили неопходни радови. 

„Још једном бих се захвалио свима 
на несебичном труду и пожелео сва-
ко добро од Господа", поручио је наш 
саговорник мештанима Чипа.

Деспот Савић

Објекат мртвачнице у Чипу, који је био нагрижен зубом времена и природним 
непогодама, управо је реновиран, у акцији у којој су материјално  
учествовали чипски парохијани, али и неки од оних становника  

тог места који нису православне вере

Завршени грађевински радови на мртвачници у Чипу  

Мештани прикупили дупло више  
новца од неопходне суме
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Н акон српског издања популар-
ног романа „Капетан Прљави 
Фред“, Ненад Шапоња, осни-

вач и уредник издавачке куће „Аго-
ра” одлучио се да управо пред Бео-
градски сајам књига на српском јези-
ку објави и други популарни наслов 
„Три мускетара у Африци“, П. Ховар-
да, чији авантуристичко-хумористич-
ки романи плене генерације читалач-
ке публике од 30-их година прошлог 
века до данас.

- Значај, величину и популарност 
овог мађарског писца открио ми је 
Петар Милошевић, који се са Рејтео-
вим делима дружи деценијама. По-
што имамо сличан књижевни укус, 
одушевио сам се Периним преводом 
најпре „Прљавог Фреда“, баш као што 
се оригиналом одушевљавају мађар-
ски читаоци. Овај писац доказује да 
се не ради само о тзв. петпарачком 
роману, већ да га он умногоме над-
машује и „пролази“ кроз време. Пера 
није само преводио, већ је посрбио 
овај роман, тако да је постигао мета-
физичку дубину и језичку резонанцу, 
коју је најтеже постићи. И данас нам 
је овај П. Ховард важан, јер говори о 
слободи, о спознаји света кроз путо-
вања која нам отварају видике, а ње-
гов језик у мађарском оригиналу, и у 
Перином преводу, надилази ствари 
које су видљиве. - рекао је у свом из-
лагању издавач Ненад Шапоња исти-
чући да се Петар Милошевић везује 
за „свог писца“ и да то постаје миси-
ја, јер је и он сам пре свега писац.

- Нисам преводилац у смислу да 

од тога живим, као професионални 
преводиоци, и имао сам ту срећу да 
преводим  увек само оно што сам ја 
желело. За мене је најважније да се 
у тренуцима док преводим осећам 
као писац тог текста, а пошто се у 
овом случају ради о врхунском тек-
сту, у тренуцима док радим осећам 
се и ја тако. А, ако испадне да се то и 
другима допадне, онда је то задовољ-
ство. Веома волим ове романе и није 
ми било тешко да их преведем, а пре-

вод сам већ имао готов када сам 
причао са издавачем, тако да нисам 
радио по наруџби, или под притиском 
рокова. Ово је за мене и задовољство 
и посао.

Када говоримо о П. Ховарду одмах 
је видљиво да писац фантастично 
добро ствара атмосферу, било да се 
ради о Сахари где легионари марши-

рају, неком подземљу у којем се кре-
ћу скитнице,  о задимљеним крчмама 
или раскошним палатама, иако је 
наизглед нагласак на напетој радњи, 
која се може и заборавити, али атмо-
сфера увек остаје.

Читалац осећа мирисе, види боје, 
као да је присутан, а писац то пости-
же једноставним реченицама, као 
сликар својим потезима четкице.

Роман о којем вечерас говоримо 

алудира на француски роман „Три 
мускетара“ и свесно гради свој свет 
на темељима овог дела. Ликови цити-
рају ликове из француског романа, а 
да често појма немају да се о томе 
ради, из чега настају врхунске комич-
не сцене. Рејте у мађарској књижев-
ности не тоне у заборав, већ се узди-
же, а признање му је дао и Данило 
Киш, који га помиње у свом делу 
„Пешчаник“ дајући П. Ховардовом 
штиву жанровску карактеристику 
авантуристичко пародијског романа 
- закључио је своје излагање Петар 
Милошевић предлажући присутним 
студентима да се, можда, у неким 
наредним радовима позабаве управо 
овом паралелом.

У изузетно занимљиву причу о жи-
воту Јенеа Рејтеа публику је, уз бројне 
фотографије из бурног живота ма-

ђарског писца, увео научник Гергеј 
Туроци, саветник у Књижевном музе-
ју „Петефи“ у Будимпешти, открива-
јући занимљив податак да је српски 
језик петнаести по реду на који је 
Рејте преведен. Млади глумци,Тамара 
Милошевић и Никола Ранђеловић, 
употпунили су атмосферу  прочитав-
ши изабране одломке из романа. 

Свим љубитељима књижевности, 
редовним посетиоцима културних 
програма у овом простору, као и број-
ним студентима са Хунгаристике Фи-
лолошког факултета у Београду до-
бродошлицу је пожелела Зорица 
Рафајловић, аташе за културу при 
Амбасади Мађарске у Србији, подсе-
тивши да је српско издање ове књиге 
подржало Одељење за културу Ам-
басаде Мађарске у оквиру манифе-
стације „Недеље мађарске културе у 
Србији“

Дружење и разговор са гостима 
настављени су уз по коју чашу доброг 
вина, у пријатној атмосфери.

Добрила Боројевић

ИЗДАВАШТВОПреводилачки подухват Петра Милошевића

„Три мускетара у Африци” и пред српском публиком 

Зорица Рафајловић, Ненад Шапоња и Петар Милошевић

Јене Рејте и његова дела

Књига мађарског писца Јенеа Рејтеа, који је писао под псеудонимом П. Ховард, представљена је  
5. новембра српској читалачкој публици, у Мађарском културном центру у Београду. Објављена је у  

издању зрењанинске „Агоре“, у преводу писца, професора у пензији и преводиоца Петра Милошевића

ТУЖНА СУДБИНА ПИСЦА 
Писац Јене Рејте (Rejtő Jenő, 1905–1943), односно П. Ховард, спада међу 

најчитаније мађарске писце свих времена, чији су романи освајали публи-
ку у време када су настајали, а популарност им не јењава ни данас. Рођен 
је као Јене Рејх (Reich Jenő) у мађарској јеврејској породици у Будимпешти, 
али касније, већ као писац, мења презиме. Писао је драме, сценске игре, 
либрета за оперете и текстове за кабаре, а славу су му донели романи, које 
је објављивао под псеудонимима П. Ховард (хумористичко-авантуристич-
ки романи) и Гибсон Лавери (вестерн романи). У младости је путовао по 
свету, обишао је Немачку, Швајцарску, Француску, Турску, боравио у Југо-
славији, а обрео се и у Африци. Радио је као утоваривач у лукама, био 
морнар на рибарском броду, па и циркузант. Нажалост, за време прогона 
Јевреја током Другог светског рата одведен је у радни логор у Украјину, 
где је и умро (Јевдоково, 1. јануара 1943. године). Одломке из књиге читао је глумац  

Никола Ранђеловић
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Желим да се наш језик и корени не заборавеК рајем двадесетих година про-
шлог века, староштокавски ди-
јалекат у Чобанцу био је поти-

скиван и замењен начином говора 
Срба из околних насеља. Једини чо-
век у Чобанцу који данас још увек 
говори тим дијалектом, јесте Ђурица 
Липтак. И његов говор је донекле по-
примио примесе других говора, али 
је акценат и даље један слог према 
крају речи, дугосилазни или кратко-
силазни. 

Служба у сеоској цркви је сваке 
треће недеље и обавља је парох по-
машки, о. Љубисав Милисавић, у прат-
њи женског хора из Помаза. Црква је 
подигнута 1746. године, на темељима 
старе цркве. Забележено је да је по-
четком прошлог века, 1905. године, у 
селу живело 296 Срба, а у време оп-
тације 1924. број се смањио на 104. 
Године 1942. престала је да ради ве-
роисповедна школа, коју су подигли 
дародавци Евгеније и Петронела 
Думча. Деведесетих година, када је 
вршена денационализација црквене 
имовине, зграда школе није припала 
Епархији будимској, него је претворе-
на у Дом народности „Евген Думча“. 

„Срба има и сада у Чобанцу, може 
бити 21, а и то су све „мешани“, или су 
дошли из Југославије или Србије, 
каже Ђурица. „Фришко не знам напа-
мет сви' се сетити, али су у Чобанцу 
биле кадгођ велике породице: Петро-
вић, Шошић, Томашевић, Карић, Ве-
личковић (Величко), Деспотовић, Ми-
шковић, Башанин, Мајсторовић... До 
скоро сам имао прилику да се разго-
варам са понеком старијом женом у 

порти или на сокаку, али сад већ ни 
њи' нема. Откако радим у Српској 
школи у Будимпешти, то је већ нешто 
друго. А косовски акценат сам насле-
дио од моје мâјкe Наталије“, каже 
Ђурица на свом специфичном срп-
ском језику, на ком изражава мисли, 
осећања, па и апстрактне појмове. 

Већина Срба који су оптирали по-
сле Првог светског рата у Краљевину 
Срба Хрвата и Словенаца, нису са-
свим прекинули контакт са старим 
завичајем. Ђурицини су дуго одржа-
вали везе са огранком фамилије која 
се преселила у Сомбор, Аду и Бачки 
Брестовац. А одакле су тачно као по-
родица дошли, то не знају. Нажалост, 
ниједна монографија на српском је-
зику о Чобанцу не постоји. Зна се да 
се порекло овог дијалекта везује за 
средњевековни регион Хвосно, који 
у данашње време обухвата територи-
ју северне Метохије, односно терито-
рију градова Исток и Пећ. 

Ђурица Липтак је рођен у Будим-
пешти 14. августа 1957. године. Син је 
јединац Љубице Величко и оца Јано-
ша Липтака. Цео свој досадашњи 

животни век провео је у Чобанцу 
(мађ. Csobánka), селу у брдском крају 
Пилиша. Ту је ишао у забавиште и 
основну школу, а затим је изучио за-
нат за машинбравара у Сентандреји, 
где је једно време и радио, али је 
увек живео у свом селу. Од мâјкe 
Наталије Величко (1896-1972) понајви-
ше  је научио српски језик. Уз њу је 
одрастао и она га је као унука ре-
довно водила у цркву. Учила га је 
српским православним обичајима, 
радовао се Врбици, заједно су фар-
бали јаја за Ускрс, плели ивањски 
венац, на Илиндан су ишли на Бунар-
чић, који се налази мало изван насе-
ља и који се сматра светим. Све су 
то топли и лепи обичаји велике ста-

рине и дубине који су постали део 
његовог живота. Отац му је био Ја-
нош Липтак из Јаношхида, али се 
венчао у православној цркви у Чо-
банцу са Љубицом Величко, Ђурици-
ном мамом. У то доба још увек су 
били ретки мешани бракови. Чином 
венчања или крштења, прихватан је 
нов члан у српску заједницу. По Ђу-
рицином сећању, отац се добро осе-
ћао у Чобанцу, међу Србима.

„Мама је радила у Будимпешти, 
као васпитачица у забавишту, затим 
у нашем селу у установи за децу оме-
тену у развоју и на крају као пензио-
нер је још неколико година била ан-
гажована у Српском музеју у Сентан-
дреји. Деда Ђира, мамин отац, био је 

УНУЦИ УЧЕ СРПСКИ
Ђурица је ожењен Мађарицом Агиком, која је недавно отишла у пензи-

ју, а радила је у Калазу и Чобанцу као службеник и матичар. Њихово 
венчање било је уприличено у сеоској православној цркви Светог архан-
гела Гаврила, где су им крштена и деца, кћерка Александра и син Петар. 
У истој цркви се и Александра венчала и такође крстила своју децу, Дра-
гана и Живану. Драган је ђак првак у Српској школи „Никола Тесла“, а 
Живана ће у јануару напунити две године. Драган, кога деда из миља зове 
Драги, уз другу децу учи српски језик код учитељице Мирјане Ковач. Срп-
ски му није ни далек ни стран, с обзиром да се дружи са дедом који му је 
пратња до школе. Ипак је збуњен како то да се сад овако, сад онако прича 
и свако сваког разуме. 

Српски говор у Чобанцу увек се издвајао својим посебним карактеристикама. 
Дијалекат Срба из овог места сврстава се у косовско-ресавски, за разлику од 

говора већине Срба у Mађарској, који припадају војвођанском дијалекту. Једини 
становник Чобанца који још увек говори косовско-ресавским дијалектом,  

јесте Ђурица Липтак, кога смо посетили у његовом породичном дому

У посети Ђурици Липтаку из Чобанца

Српска црква у Чобанцу

Ђурица Липтак Са ћерком Александром и унуком Живаном
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сеоски берберин и свирао виолину. 
Поред тога, бавио се земљорадњом, 
воћарством и виноградарством", 
каже Ђурица, који се још сећа како 
је деда желео да се породица преу-
смери на узгој трешања којима по-
годује питоми пејзаж и осунчане 
падине око Чобанца. 

Свако домаћинство је поред воћ-
њака имало и њиву жита, коње, жи-
вину: кокошке, ћурке и гуске које су 
се у потоку Дере у јатима купале и 
саме враћале својој кући. И није 
било авлије без ораха. Орах је био 
место дубоког и пријатног хлада, у 
време врелих летњих дана. На њему 
се њихала љуљашка за децу и у кро-
шњи гугутале гугутке. 

Најимпресивнија му је слика ујака 
Станка, који је леворуко свирао там-
бурицу прим, инструмент чије је 
жице прилагодио према себи. 

„Уја је знао и здраво лепо да пева, 
али сам нажалост заборавио тексто-
ве ти' песама. Тек се сећам једног 
стиха из песме: Чобанац у долини, 
кад те не видим, срце ме боли. Засу-
зе ми очи кад ми дође та мелодија“, 
каже Ђурица, присећајући се песме 
надахнуте љубављу према родном 
селу и дому. 

Све су то сада лепе успомене које 

човека умеју да подигну и ораспо-
ложе и када је најтужнији. А време 
је поравнало све. Ђурици је жеља да 
се језик не заборави и да његова по-
родица зна своје корене. Његова 
супруга је неговала и православне и 
католичке празнике, исто као што су 
неговани и у кући Ђурицине мајке и 
оца. 

„Ја сам им'о по два празника и 
мени к'о детету је то било добро. 
Обикли су и моји у кући да имају два 
Ускрса и два Божића. А моја жена је 
од маме ми научила да прави велики 
колач за Божић и да спрема трпезу 
за нашу крсну славу, Свети Алимпи-
је. Од неког времена прави и кољиво, 
иако од давнина то није овде био 
обичај. Наши преци су га тек за па-
растос спремали и то је било жито. 
По среди кољива направи од коцки-
ца шећера крст и украси венчићем 
од бадема“, каже Ђурица, врло поно-
сно због слоге и толеранције која 
влада у његовој кући. 

Ђурицина жена интересовала се 
за српску заједницу у селима у који-
ма је радила. У катастарским књига-
ма наилазила је на називе места, 
поља и брегова, имена која су упу-
ћивала на српска. И име Чобанац је 
настало као словенска варијанта 

речи чобанин, „пастир“, затим топо-
ними: Шумице, Реке, Дуге њиве, Ко-
нопља, Кланац, Мали и Велики Ке-
виљ. 

Деца су им својевремено похађа-
ла српскохрватско забавиште и 
основну школу у Будимпешти, све до 
раздвајања, 1993. године. Петар је 
почео 1992, а Александра 1989. годи-
не. 

„Ћерка зна помало српски и уме 
и да пише, а Петар разуме и говори, 
али слабије пише. Обоје су плесали 
у фолклору, у Скуд-у „Опанке“ из 
Помаза, Александра 13 а Петар 10 
година. Сада су одрасли, осамоста-
лили се. Александра је кујунџија 
(златар) и проценитељ драгог каме-
ња. Петар је конобар у Будимпешти. 
Жена и ја помажемо око унука и 'оћу 
да на српском знаду Оченаш, каже 
Ђурица. 

Сада у селу живи већинско мађар-
ско становништво, али има и Слова-
ка, Срба и Рома. Па ипак, када звоне 
звона на православној сеоској цркви 
и позивају на службу Божју, залебди 
изнад удолине и брда све до неба 
онај стари некадашњи дух, као да су 
цело село пригрлила топла крила 
арханђела Гаврила.

Славица Зељковић

ГОСТОВАЊЕ

„Када кажемо фудбал, мислимо 
на спорт у целини. За једне је он љу-
бав, за друге  музика, трећима је то 
хоби којем посвећују највећи део 
свог слободног времена, четвртима 
најважнија споредна ствар на свету, 
а за пете професионални посао, који 
у себи најчешће обједињује и све 
четири претходно изречене одлике", 
рекао је потписник ових редова, који 
је био организатор и аниматор скупа, 
ученицима будимпештанске Српске 
основне школе и гимназије „Никола 
Тесла“ представио Марка Николића, 
шефа стручног штаба и првог трене-
ра ФК „Фехервар-Мола“, као и њего-
ва два помоћника, Радоја Смиљани-
ћа (задуженог за техничку) и Горана 
Басарића (одговорног за физичку 
припрему тима). 

Окупљених ученика Српске школе 
„Никола Тесла” је овом приликом, 12. 
новембра, у аули школе, било преко 

стотину. Ово интерактивно тематско 
дружење носило је назив: „О спорту 
(фудбалу) од А до Ш!"

Под руководством ове врло успе-
шне српске тренерске тројке, тим из 
Секешфехервара је у 2018. години 
освојио државно првенство Мађар-
ске, играо у групној фази Лиге Евро-
пе, ове године тријумфовао у Наци-
оналном купу, а у сезони која је у 
току (2019-2020), на челу је Прве ОТП 
лиге Мађарске. 

С обзиром на то да су поред срп-
ских основаца на дружењу с гостима 
били и „Теслини“ гимназијалци-спор-
тисти (школски и клупски), аниматор 
је гостима припремио циљани ода-
бир питања. Прво је гласило - шта је 
критеријум за добар рад у спорту, а 
затим су се низала и остала: када 
спорт (фудбал) престаје да буде игра 
и постаје уметност, које су сличности 
и разлике у фудбалу Србије и Ма-

ђарске, шта обухвата „скаутинг" или 
извиђање, које третира наредног 
ривала, или прати играча за којег је 
клуб заинтересован да га доведе у 
своје редове? Гости су истакли да 
има пуно сличности, али да су Срби 
су талентованији фудбалери. Нарав-
но, било је још много питања, укљу-
чујући и она везана за предстојеће 
учешће „Црвене звезде", „Партизана" 
и „Ференцвароша" у групним фаза-
ма елитне ЛЕШ и ЛЕ.

На крају, на аниматорово питање: 
„Шта ће на тактичком, техничком и 
моторичком плану фудбалу донети 
ЕП 2020. године (Будимпешта је један 
од 12 главних градова - домаћина и 
у њој ће се играти три меча Це групе 
и један осмине финала)? Сва тројица 
гостију истакла су да не очекују по-
себне, већ примењене иновације. Све 
фудбалске новине прво се појаве у 
најјачем клупском такмичењу на 

свету - Лига европских такмичења, 
јер ту играју и раде најбољи фудба-
лери и фудбалски тренери на плане-
ти.  Гости су потом врло стрпљиво 
одговарали на питања присутних 
ученика. 

Након тога, размењени су покло-
ни. Домаћинима је уручена фудбал-
ска заставица,  клупски дрес и фуд-
балска лопта са потписима свих 
играча „Фехервар-Мола“, док су го-
стима уручене монографије са исто-
ријатом образовног система Срба у 
Мађарској и Годишњаци, поводом 
четврт века школске самосталности 
СОШИГ „Никола Тесла“. 

Након тога, као и на почетку скупа, 
уследио је велики аплауз гостима, а 
потом њихово потписивање дресова, 
фудбалских лопти, бележница за 
ученике. Неизбежни су били и „сел-
фији“ ђака мобилним телефонима 
са гостима, а на крају обилазак Срп-
ске школе на Тргу ружа и пријем код 
директорке установе др Јованке Ла-
стић.

Властимир Вујић, професор 

Дружење ђака са руководством ФК „Фехервар-Мол“

Спорт је једина привилегија свих
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Отворено будимпештанско првенствоСПОРТ

Мушки кошаркашки тим Српске гимназије успешно је учествовао на Отвореном будимпештанском 
првенству. Нашим момцима је припало прво место, а тиме и заслужена златна медаља. Као награда  

следи надметање са најбољим средњошколским екипама из целе Мађарске

Злато за кошаркаше Српске гимназије „Никола Тесла” 

Д о освојеног злата на овом првен-
ству требало је уложити много 
рада и труда. Професор и тре-

нер Дејан Младеновић је са својим 
тимом морао да се суочи са снажним 
противником током полуфинала фи-
налног турнира четири најбоље еки-
пе. Он је, говорећи за наш лист о овом 
сусрету, изјавио да је то била „тврда" 
утакмица, пуна набоја и страсти:

- Обе мушке екипе су силно желе-
ле победу од првог минута утакмице. 
Прво полувреме смо колико-толико 
и контролисали, али у другом полу-
времену су и судије прискочиле упо-
моћ екипи Католичке гимназије „Кол-
пинг” досудивши нама дупло више 
фаулова. Противничкој екипи су до-
зволили да нас прекршајима зауста-
вљају и то нису санкционисали. Зна-
њем, договором и великом жељом, 
ипак смо успели да издржимо тај 
снажан притисак. 

На крају су кошаркаши наше Срп-
ске гимназије „Никола Тесла” приве-
ли утакмицу крају у своју корист. 
Крајњи резултат је био: Католичка 
гимназија „Колпинг” – Српска гимна-
зија „Никола Тесла” 88-100 (19-27; 25-29; 
21-22; 23-22). Тиме су се српски кошар-
каши пласирали у финале турнира, 
где их је чекао победник другог по-
луфиналног пара, екипа домаћина 
турнира Гимназије „Етвеш”.

Ево имена српских кошаркаша, са 
постигнутим бројем поена: Милан 
Вукичевић 30 поена, Алекса  Југовић 
18 поена, Марко Грковић 15 поена, 

Вукашин Кркљеш 14 поена, Алекса 
Панић 13 поена, Петар Јовић 8 поена, 
Петар Белић 2 поена, Вељко Ђокић, 
Стеван Видак, Стефан Кастратовић, 
Димитрије Радовановић, Матија Хе-
гедиш, Лазар Тилгер, Михајло Јанко-
вић.

Финална утакмица кошаркашких 
тимова, Гимназије „Етвеш” и Српске 
гимназије „Никола Тесла”, одиграна 
је истога дана, 7. новембра, са почет-
ком у 13 часова. Према изјави профе-
сора и тренера Дејана Младеновића, 
ова утакмица је била још неизвесни-
ја од полуфиналне. 

- Треба истаћи да смо током чита-
вог сусрета ми били у ситуацији да 
морамо јурити резултат, што никада 
није пријатна околност. Играли смо у 
грчу, јер смо знали да нас победа 
води у Дебрецин, на државно превен-
ство, где још никада до сада нисмо 
успели да се пласирамо. Покушавали 

смо разним променама у одбрани да 
збунимо противника, што нам је и 
успело у трећој четвртини, и вратили 
се у утакмицу. Међутим, и даље је 
домаћин био тај који је имао мини-
малну предност. Утакмица је добила 
још већи набој када се школска сала 
испунила на обе стране гледалишта. 
Почело је навијање, као на неком од 
светских такмичења. Умели смо до 
краја да будемо присебни и мирне 
главе, да будемо прецизни са линије 
слободног бацања и онда када је то 
било најпотребније. Ту бих, дакако, 
истакао Вукашина Кркљеша, који 

плени својом скромношћу и смире-
ношћу, а у завршници је потпуно пре-
узео одговорност и ставио тачку на 
овај историјски успех наших кошар-
каша. Ова незаборавна утакмица 
завршена је нашом победом, односно 
резултатом 74-77 (27-17; 18-24; 10-18; 19-
18).

Овом изузетном резултату највише 
су допринели следећи кошаркаши: 
Марко Грковић 17 поена, Вукашин 
Кркљеш 16 поена, Алекса Панић 11 
поена, Петар Јовић 9 поена, Милан 
Вукичевић 8 поена, Стефан Кастра-
товић 8 поена, Алекса Југовић 6 пое-
на, Петар Белић 2 поена, Вељко Ђо-
кић, Стеван Видак, Димитрије Радо-
вановић, Матија Хегедиш, Лазар 
Тилгер, Михајло Јанковић. 

Истога дана, женски кошаркашки 
тим Српске гимназије „Никола Тесла” 
одиграо је на Отвореном будимпе-
штанском превенству, током полуфи-
нала финалног турнира четири нај-
боље екипе, веома тешку утакмицу. 
Нажалост, наше девојке нису успеле 
да дођу до жељеног успеха. Прву 
утакмицу су одиграле против Гимна-
зије „Вереш Палне” и завршиле ре-
зултатом: Гимназија „Вереш Палне” 

– Српска гимназија „Никола Тесла” 
75-46 (13-27; 9-18; 8-14; 16-16)

Потом је уследила утакмица за 3. 
место. Противник српске екипе био 
је тим Гимназије „Келчеи”. Наше де-
војке ни ову утакмицу нису завршиле 
победом. Резултат био 79-39 (18-34; 15-
23; 6-22; -, -).

- Нажалост на завршни турнир са 
екипом девојака Српске гимназије 
„Никола Тесла” нисмо могли у пуном 
саставу да изађемо на мегдан. Наше 
кошаркашице су првенствено из тог 
разлога доживеле два пораза и као 
четвртопласиране, завршиле ово так-
мичење. У сваком случају ове утакми-
це са надмоћнијим екипама служиле 
су нам као искуство и мотив за још 
већи рад на тренинзима. Окрећемо 
се затвореном првенственом такми-
чењу, као и пријатељским утакмица-
ма, које ће нам служити да наставимо 
што више да напредујемо и да иску-
симо дражи разних такмичења. Све 
честитике девојкама на борбености 
и залагању. Уколико наставимо овако, 
можемо се надати лепим резултати-
ма у будућности - рекао нам је про-
фесор Дејан Младеновић.

СНН

Кошаркашка екипа Српске гимназије

Тренер Дејан Младеновић

ПЛАСМАН НА ЂАЧКУ ОЛИМПИЈАДУ
„Освајањем првог места на овом завршном турниру остварили смо пла-

сман на Ђачку олимпијаду отвореног превенства, које ће се одиграти у 
Дебрецину између 23. и 26. јануара 2020. године. Честитам момцима на изу-
зетном залагању, издржаном притиску и репрезентовању наше Српске гим-
назије „Никола Тесла” у Будимпешти у најбољем могућем светлу. Као на-
града следи надметање са „кремом“ преосталих најбољих средњошколских 
екипа из целе Мађарске", рекао је за СНН тренер Дејан Младеновић.
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 СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У III кварту, у породичној кући, комфорна соба  

од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914

Задужбина Текелијанум и Фондација COOLTURE имају 
част да вас позову на промоцију књиге Миклоша Самоша

МАРЦИПАН – ЦАРСТВО МОГА ОЦА
- Роман судбине -

У четвртак, 5. децембра 2019. у 19.00 ч.

Књижевној вечери присуствоваће и сам аутор, 
господин Миклош Самош и његова ћерка Бела, 

најпознатији посластичари у Мађарској, који су овај 
слатки занат наследили и наставили.

Читаоци ове занимљиве књиге могу сазнати много 
појединости о занимљивом животу ове породице 

српског порекла, посластичарском занату, приликама у 
Мађарској у двадесетом веку, вредноћи,  

упорности и марљивости.

Адреса:
Свечана сала Задужбине Текелијанум

Вереш Палне улица бр. 19
Будимпешта 1053

Након промоције, публика ће имати прилику да проба 
чувени Самош марципан!

Са радошћу вас очекујемо!
Улаз је слободан!

ТРАДИЦИОНАЛНИ  
ДАН СЕОБЕ

Субота, 23. новембар 2019.

13.00 часова - полазак брода „Győr” из Пеште за 
Сентандреју испред „жуте куће”  - Vigadó tér  

Повратак на исти док

Културни и музички програм на броду-учествују Јосо 
Маториц и Бранимир Ђорђев, глумци Српског позоришта 

у Мађарској и оркестар „Село“ 

У Сентандреји - обилазак Црквеног музеја

Организатори: 
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са 

Српским институтом, Српским клубом  
и Српском самоуправом XIX кварта

Приредбу је материјално помогла Фондација  
„Бетлен Габор“

ДАН НАРОДНОСТИ У СЕГЕДИНУ 
23. новембра 2019. од 16.00 ч.

У свечаном програму учествују:
КУД „Балкан“, „Банат“, „Елеферија“, Пољски хор,

немачки хор „Теисблуме“, украјински хор „Висиванки“,
 група „Смирна“ и Ђерђ Клебницки

Од 19.00 часова: 
Балканска школа фолклора
Свира: Оркестар „Тракија“

Адреса: 
Szent-Györgyi Albert 

Agóra Rendezvényközpont
Szeged, Kálvária sgt.
Тел: 06 62) 563 480

30. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ 
ПРИЈАТЕЉА ФОЛКЛОРA

 29. новембра 2019. у 19.00 ч.

Учествују извођачи из:
Грчке, Бугарске, Србије и Мађарске

Адреса: 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ
 Budapest, X Szent László tér 7-14.

КОНЦЕРТИ У МУЗИЧКОЈ  
КУЋИ „FONÓ“

23. новембра 2019. од 20.00 ч.

Вече балканске музике у извођењу оркестара 
„Бабра“ и „Thanos Stavridis & dRom” (GR)

Адреса:
FONÓ Zeneház, Budapest, XI Sztregova u 3.

Имејл: fono@fono.hu
Tel: +36 1 206 5300

Српско позориште у Мађарској 
Премијера

27. новембра 2019. 19 ч.
28. новембра 2019 20 ч.

Играју: Тина Чорић, Стипан Ђурић и Бранимир Ђорђев
Режија: Јанош Деги 

Драматург: Илдико Корођ
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Костим: Ноеми Борбељ
Сценографија: Тибор Прагаи

Тон, светло: Богдан Сабо
Цена улазнице: 2000 фт

Резервације на тел: +36 30 9894 783

Свечана сала Текелијанума
1053 Budapest, Veres Pálné u.  17-19.

Играју:
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Мирко Митар Кркељић и Јанош Деги

Режија: Јанош Деги
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Музика: Милан Рус
Костим: Ноеми Борбељ

ССценографија и техника: Тибор Прагаи

Предпремијера
8. јуна 2019. 19 часова
улица Nagymező 49.

комедија
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Ч ланови Оркестра „Банат“ који  
су тих давних година, осим за 
играче истоименог КУД-а, сви-

рали и на славама, свадбама и бало-
вима, били су популарни широм Ма-
ђарске. Родила се жеља да се ради 
бољег упознавања, помоћу упутстава 
стручњака, организују сусрети  музи-
чара и певача из Мађарске, који не-
гују српску музику и песму. 

Иницијатор окупљања био је Ми-
хаљ Тот, данас нажалост покојни про-
фесор музике, који се оновремено из 
Кањиже (Србија) преселио и био члан 
Оркестра „Банат“. Тадашње руковод-
ство Културног удружења  „Банат“ 
организовало је први „Банатски са-
бор" уз учешће шест оркестара. Успех 
није изостао, пошто се видело да му-
зичари озбиљно схватају свој рад, а 
публика ужива. 

Следећих година било је све више 
учесника, не само из Мађарске, него 
и земаља региона. Програме су пра-
тили и стручњаци, који су својим са-
ветима помагали даљи рад. Проте-
клих година, многи извођачи су после 
овог сабора кренули естрадним пу-
тем, почели своју музичку или певач-
ку каријеру. Све ово могло се чути на 
самом почетку свечаног отварања 
јубиларног сабора, у склопу осврта 
на прошлост манифестације, а рези-
ме је сачинио Боривој Рус, новинар и 
културни радник, који је и сам дуги 
низ година био један од марљивих 
организатора овог фестивала.

    Саборска манифестација је и ове 
године отпочела у дешчанском срп-
ском православном храму, где је ве-
черње служио протонамесник Свето-
мир Миличић, парох дешчански. У 
оквиру духовног дела Сабора српске 
културе у Мађарској – који нагласак 
ставља на представљање, промовиса-
ње богатства и лепоте православне 
духовне  музике, литургијске песме 
– само један хор је узео учешће и то 
месни Црквени хор „Слога“. Осмочла-
ни мешовити састав извео је три пре-

дивне песме из духовне лире светог 
владике Николаја жичког и охрид-
ског.    

Нажалост, као што рекосмо,  у ду-
ховном делу саборске манифестаци-
је ове године није било више учесни-
ка. Само се понадати можемо да ће 
догодине више њих певати, појати у 
дешчанској српској православној цр-
кви, као што морамо изразити наду и 
у вези са повећањем броја домаћих 
интерпретатора на смотри културних 
прегалаца, који негују српски народ-
ни мелос у Мађарској. 

Кристифор Брцан, председник 
КУД-а „Банат“, који је, поздрављајући 
публику и учеснике фестивала, на 
самом почетку смотре интерпретато-
ра српске народне песме и музике, 
између осталог, рекао: 

„Важно је да због напретка и због 
будућности имамо у години једну 
сигурну тачку, на коју се ваља спре-
мати и због које треба радити. Пред-
стоји нам озбиљан задатак да проши-
римо и пробудимо нашу заједницу да 
то буде важно за свакога. Циљ овога 
сабора је познат: да очувамо нашу 
музичку културу. Јасно видимо да то 
није лак посао. Свакако се морају 
створити материјални услови за рад, 
јер ако немамо средстава и не може-

мо стати иза оних оркестара, хорова 
и солиста, који целе године раде, 
онда је тешко окупити извођаче. Пут-
ни трошкови и други проблеми су 
свима нама познати, али опет кажем, 
ако успемо пробудити заједницу и 
све оне организације које су дужне 
да стану иза оваквих иницијатива, 
организација, онда ја верујем да се 
пуно тога може извући, унапредити.“  

Овогодишњи „Банатски сабор“ је 
у дешчанском Сеоском дому отворио 
Оркестар „Хармоника" који делује 
при Музичкој школи „Шандор Фри-
ђеш" из Пантелије, предвођен музич-
ким педагогом Мелиндом Јухош. 
Публици се представио и Божидар 
Путник, солиста из Новог Сентивана, 
коме је музичку пратњу обезбедио 
Оркестар „Лале из Баната". Ни ового-
дишња манифестација није протекла 
без наступа Женског певачког хора 
„Сунчев зрак“ из Рацког Аљмаша.

Највеће одушевљење у публици 
изазвао је наступ Рувена Фридмана, 
ученика првог разреда дешчанске 
Српске основне школе, најмлађег уче-
сника фестивала, који се, иако је тек 
недавно почео да свира на фрули, 
представио као искусан музичар. 
Њему је на позорници друштво пра-
вио његов деда Миодраг Ђукин, са 

којим је чинио изузетан фрулашки 
тандем, прави генерацијски спој, а 
додатну музичку пратњу фрулашима 
су обезбедили чланови Оркестра „Ба-
нат“. 

Оркестар  „Млади тамбураши“ из 
Мохача редовно учествује на „Банат-
ском сабору". Тако је било и овога 
пута, а слично ранијим годинама, 
предводио их је маестро Јожеф Ко-
вач Вершенди. Такође сталним уче-
сником може се сматрати и солист-
киња Душица Рошу из Великог Семи-
клуша у Румунији, која је уз музичку 
пратњу „Лала из Баната" отпевала две 
познате песме.

И ове године на смотри народне 
песме и музике у склопу „Сабора 
српске културе у Мађарској“ пред-
ставили су се чланови  Певачке групе 
„Дукати“ из Деске. Сабор су  привели 
крају чланови Вокално-инструмен-
талног састава „Бисери“ из Великог 
Семиклуша у Румунији. Добар избор 
песама, зрело, увежбано певање 
жена, потпомогнуто сјајном музич-
ком пратњом одушевило је публику, 
која је, иначе, све извођаче испратила 
бурним аплаузима.

Завршница јубиларног фестивала 
протекла је у знаку уручивања при-
годних поклона учесницима фести-
вала, којима се захвалио Кристифор 
Брцан, председник КУД-а „Банат“, 
главни организатор фестивалске ма-
нифестације.  

Овогодишњи „Банатски сабор" 
одржан је под покровитељством Кул-
турног и документационог центра 
Срба у Мађарској, Локалне самоу-
праве Деске, месног Сеоског дома, 
Дешчанске српске самоуправе, Сеге-
динске месне српске заједнице и 
Српске народносне самоуправе у 
Чанаду, а у организацији Културног и 
документационог центра Срба у Ма-
ђарској, Културно-уметничког дру-
штва „Банат“ у Десци и Српске редак-
ције Мађарској радија.

Предраг Мандић

ТРАДИЦИЈА

За многе је брзо прохујало четврт века, колико већ постоји традиционална саборска манифестација, 
изникла 13. маја 1994. године у тадашњем биоскопу, а данас Сеоском дому, у центру Деске.  

Она и данас један од верних чувара српског народног мелоса у Мађарској

Одржан јубиларни 25. „Банатски сабор”
Четврт века дешчанске манифестације 

Миодраг Ђукин, са унуком Рувеном Фридманом

Црквени хор „Слога” из Деске

Млади тамбураши из Мохача
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